
 عملکرد :

 
تحقیقاتی واحدهاي ارائه دهنده  -ایجاد مرجعی به منظور سازماندهی و هماهنگی فعالیت هاي علمی )1

 آن اهداف و شرق  HSR واحد معرفی جهت در 1399 سال درمهرماه راستا این در: خدمات سالمت 
 معاونت حضور با هم اندیشی جلسه کاووس گنبد شهرستان بهداشت مرکز اجتماعات سالن محل در

 شبکه محترم ریاست ، گلستان پزشکی علوم دانشگاه فناوري و تحقیقات محترم مدیر و محترم
 شاهرخ دکتر آقاي جناب درمان  بر نظارت واحد سرپرست, کاووس گنبد شهرستان درمان و بهداشت
 به عالقمندان و محققین شرق، شوراي اعضا ، مطهري بیمارستان محترم ریاست صالحی دکتر ، رضایی

 .  برگزارگردید ، پژوهش
 

ه شرق : در این راستا از تمامی عالقمندان حوز تعیین نیازهاي پژوهشی و بررسی راهکارهاي اجرایی آن )2
 در جهت تعیین الویت هاي آموزشی ، نیاز سنجی شد و به معاونت محترم منعکس گردید. استان

: برگزاري جلسات مختلف با حضور  در امور پژوهشی همکاريسازماندهی نیروهاي مستعد و عالقمند جهت  )3
که  متخصصین و عالقمندان به موضوعات روز پژوهشی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان گنبد کاووس

 حاصل آن پروپوزالهاي ذیل میباشد که پس از اخذ کد اخالق در حال اجرا هستند:

با پیامد بیماري کرونا بستري در  19رتباط وضعیت تغذیه سالمندان مبتال به کوید بررسی ا •
 1400بیمارستان پیامبر اعظم شهرستان گنبدکاووس در سال 

 19بررسی متغیرهاي دموگرافیک، یافته هاي بالینی و تست هاي آزمایشگاهی بیماران کووید  •
 بستري در در سانتر کروناي شرق استان گلستان

تجربیات بیماران مبتال به سرطان از مراقبت در طول کرونا در مرکز طب تسکینی گرگان تبیین  •
 1400در سال 

بررسی تاثیرات ابتال به ویروس کرونا بر سالمت روان و فرسودگی شغلی کادر درمانی بیمارستان  •
 1400شهدا در شهرستان گنبد کاووس در سال 

در بیمارستان شهید 19-بیماران مبتال به کووید تجارب پرستاران در فرایند مدیریت مراقبت از •
 1399مطهري گنبدکاووس 

شاغل در مراکز درمانی، مراقبتی و  19تبیین تجارب و ادراکات کارکنان با سابقه ابتال به کووید  •
 1399بهداشتی شهرستان گنبد کاووس در سال 

: 99ستان در سال ارتباط بین وضعیت سالمت و احساس تنهایی در سالمندان قزاق استان گل •
 یک مطالعه مقطعی



و پیامدهاي بیماري کرونا در بیماران  ARB/ACEI ارزیابی ارتباط بین مصرف داروهاي •
داراي فشار خون باالي مراجعه کننده به بیمارستان پیامبر اعظم گنبدکاووس، شرق استان 

 گلستان، ایران

در سالمندان شهرستان گنبد  19-ارزیابی سطح اضطراب قبل و بعد انجام واکسیناسیون کوید •
 : یک مطالعه مقطعی 1400کاووس در سال 

بر اساس الگوي باور سالمتی و تئوري  19-بررسی تردید در واکسیناسیون علیه بیماري کووید •
 1400سال استان گلستان در سال  18رفتار برنامه ریزي شده در افراد باالي 

در سالمندان ترکمن شهرستان گنبد  بررسی ارتباط بین وضعیت سالمت با کیفیت زندگی •
 : یک مطالعه مقطعی99کاووس در سال 

 
فراهم نمودن تمهیدات الزم به منظور تشکیل کارگاه هاي مختلف آموزشی با همکاري حوزه پیش بینی و  )4

کارگاه آموزشی داراي امتیاز گواهی با  6: پس از تعیین الویت آموزشی ، معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه
 ترم تحقیقات و فناوري برگزار شد که به شرح ذیل است :هماهنگی معاونت مح

 کارگاه آموزشی حضوري انواع مطالعات و روش تحقیق •

 کارگاه آموزشی حضوري آشنایی با اکسل و نحوه استفاده از آن در مطالعات •

 و نحوه تحلیل و تفسیر در مطالعات  SPSSکارگاه آموزشی حضوري دو روزه آشنایی با  •

 کارگاه آموزشی حضوري ازیابی مجالت علمی براي سابمیت مقاله •

 کارگاه آموزشی حضوري پروپوزال نویسی •

 پیشرفته  SPSSکارگاه آموزشی حضوري  •
 
 در سیستم  مورد نیاز در امر پژوهش بسترتالش در جهت پیگیري و تامین  )5

با  19دلیل شرایط پاندمی کوید : به در سامانه پژوهشیار صورتجلسات بارگذاري و منظم  تشکیل جلسات )6
هماهنگی هاي الزم لینکی از طریق معاونت محترم تحقیقات و فناوري در جهت برگزاري جلسات و پیگیري 

 امور پژوهشی تعریف شد .

 .اجراو نظارت بر شرق بررسی طرح هاي تحقیقاتی رسیده به هسته پژوهش حوزه  )7
: در جهت رفاه  حوزه هاي مربوطه به پژوهشگران داوطلبارائه مشاوره در زمینه مسائل اجرایی پژوهش در  )8

 حال عالقمندان به پژوهش و تشویق آنها گروه واتساپی پشتیبان براي مشاوره پژوهشی تشکیل شد .

 .پیگیري تامین بودجه جهت اجراي پژوهش هاي کاربردي از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه  )9
 

به شوراي تخصصی  با توجه به سقف سالیانه تصویب شده  شرق  HSRواحدمصوب طرح هاي  ارسال )١٠
 پژوهش دانشگاه 


